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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det verbala språket är en nyckel till god kommunikation och möjliggör en 
förbindelse mellan sjuksköterska och patient i det vårdande mötet. Ett gemensamt språk är en 
förutsättning för att utbyta information och etablera en god vårdrelation. Sjuksköterskan 
väntas vårda alltfler patienter med ett annat språk på grund av de ökade konflikter runt om i 
världen, som följaktligen ökar migrationen. Detta ställer högre krav på sjuksköterskan, som i 
vårdande möten ska känna sig trygg med att förstå och möta patienters behov. 
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av det verbala språket i mötet med 
patienter där ett gemensamt språk saknas 
Metod: Litteraturstudien består utav 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 
Dataanalysen har genomförts utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ 
innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier och fem underkategorier. 
Sjuksköterskornas erfarenheter påvisades vara splittrade mellan såväl positiva som negativa 
erfarenheter, varav de negativa var mer framträdande. Flera utav sjuksköterskorna ansåg 
avsaknaden av ett gemensamt språk resultera i ett ansträngt och begränsat möte, vilket ofta 
upplevdes svårt att hantera. Andra utav sjuksköterskorna ansåg däremot utmaningen vara 
lärorik och utvecklande eftersom det krävdes en extra insats.  
Slutsats: Kommunikationshinder i form av språkbarriärer är vanligt förekommande när 
sjuksköterskor möter patienter som talar ett annat språk. När det föreligger språkbarriärer 
påverkas interaktionen, och det resulterar ofta i att sjuksköterskor känner sig otillräckliga. Det 
krävs en ökad medvetenhet om den verbala kommunikationens betydelse i det vårdande 
mötet och mer forskning om huruvida eventuella språkbarriärer kan hanteras.  
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Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................... 4 

Verbal kommunikation ........................................................................................................... 5 

Språkbarriärer ......................................................................................................................... 5 

Tolkning ................................................................................................................................. 6 

Erfarenhet ............................................................................................................................... 6 

Sjuksköterskans del i mötet .................................................................................................... 7 

Syfte ........................................................................................................................................... 8 

Metod   ....................................................................................................................................... 8 

Design..................................................................................................................................... 8 

Urval ....................................................................................................................................... 8 

Datainsamling  ........................................................................................................................ 8 

Kvalitetsgranskning  ............................................................................................................... 9 

Dataanalys ............................................................................................................................ 10 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 11 

Resultat .................................................................................................................................... 11 

Olika verbala språk kräver tolkning ..................................................................................... 12 
Att använda formell tolk ................................................................................................... 12 
Att använda informell tolk ................................................................................................ 13 
Brist på förutsättningar ..................................................................................................... 14 

Erfarenheter av att kontakten påverkas ................................................................................ 15 

Att möta utmaningar i den verbala kommunikationen ......................................................... 15 

Att sakna ett gemensamt språk är lärorikt ............................................................................ 17 

Diskussion ................................................................................................................................ 18 

Metoddiskussion ...................................................................................................................... 18 

Resultatdiskussion.................................................................................................................... 20 

Slutsats ..................................................................................................................................... 23 

Självständighet ......................................................................................................................... 23 

Bilaga 1 Databassökningar ...................................................................................................... 30 

Sökningar i Cinahl ................................................................................................................ 30 



 
 

Sökningar i PubMed ............................................................................................................. 31 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll ................................................................................................ 33 

Bilaga 3 Artikelöversikt ........................................................................................................... 31 

Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys ...................................................................................... 38 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

4 
 

Inledning 
På grund av ökade konflikter i världen har migrationen ökat de senaste åren. År 2015 

beräknades omkring 65 miljoner människor vara på flykt undan krig och förföljelse i världen, 

vilket är den högsta siffran någonsin. Under 2015 och det första kvartalet av 2016 passerade 

uppemot en miljon flyktingar genom Balkan, den vanligaste flyktvägen till Europa. I takt 

med denna utveckling ökar även kraven på hälso- och sjukvården, som väntas vårda allt fler 

patienter med ett annat förstaspråk (Förenta Nationernas flyktingkommissariat, 2015).  

Språkets betydelse för förmågan att tillhandahålla god omvårdnad har belysts och påvisat att 

kommunikationen ofta blir ansträngd och begränsad mellan sjuksköterska och patient då de 

inte delar samma språk. Språkbarriärer utmanar sjuksköterskors kapacitet att utföra 

patientnära vård av hög kvalitet och att möta patienter som talar ett annat språk kan försvåra 

såväl förmågan att delge information som att uppfatta och bedöma patientens situation 

(Gerrish, 2001). När patienten saknar förmågan att behärska landets majoritetsspråk 

tillräckligt leder språkbarriärerna ofta till en bristande kommunikation, vilket gör att 

sjuksköterskor blir oroliga över om rätt information når patienten (Gerrish, Chau, Sobowale 

& Birks, 2004). För att förhindra bristande kommunikation och möjliggöra 

informationsutbyte används tolk, som i många fall underlättar samspelet mellan 

sjuksköterskan och patienten. En del sjuksköterskor har dock uppgett problem i samband med 

tolkning, då anhörigtolkar ofta saknar medicinsk kunskap och då information som förmedlas 

via tolkningsprocessen förkortas. Informationsutbytet begränsas och osäkerheten över 

förmågan att förstå kvarstår, vilket påverkar mötet negativt (Pöchhacker, 2000). Taylor, 

Nicolle och Maguire (2013) identifierade vilka konsekvenser vårdpersonalen ansåg att 

språkbarriärer orsakade och kom fram till att det främst påverkade interaktionen, men att det 

även försvårade framkallandet av anamnes, tolkning av smärtgrad, samt förklaring om 

medicinering och biverkningar (a.a.). 

 

Verbal kommunikation är det verktyg som i högsta grad främjar interaktionen mellan 

sjuksköterskan och patienten enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971). 

När det föreligger språkbarriärer förhindrar det interaktionen, som är avgörande för mötet och 

för den vårdande relationen. Forskningen är begränsad gällande den verbala 

kommunikationen utifrån sjuksköterskors perspektiv och behövs uppmärksammas för att öka 
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medvetenheten och möjliggöra en ökad förståelse och ett förbättrat samspel när det talas olika 

språk.  

Bakgrund 

Verbal kommunikation 

Kommunikation är ursprungligen ett latinskt ord som betyder “ömsesidigt utbyte”. Själva 

processen att kommunicera gör det möjligt för en individ att överföra information till andra 

individer och på så sätt ge uttryck för sina behov. Det är i samspel och samvaro med andra 

människor som det går att förverkliga sig själv, tillfredsställa sociala och psykologiska behov, 

hämta glädje och finna tröst (Hård af Segerstad, 2011). Vid verbal kommunikation finns 

alltid en sändare, ett meddelande och en mottagare (Travelbee, 1971). Verbal kommunikation 

fyller också funktioner som informationsöverföring, kunskapsutveckling, känsloutveckling- 

och styrning, relationsskapande samt identitetsutveckling (Hård af Segerstad, 2011; Fossum, 

2013). När den verbala kommunikationen blir till en utmaning i mötet är det ofta ett lågt 

språkflöde som är den övervägande delen, då patienten har det svårt att uttrycka sig verbalt 

(Higginbottom, et al, 2015).   

Språkbarriärer 

Den fullständiga databasen över världens språk innehåller omkring 6500 talade språk. Inom 

ramarna för dessa språk finns ytterligare dimensioner av språknyanser. Talspråk är en del av 

olika system för kommunikation och är det mest grundläggande för människan. I alla språk 

förekommer det anpassning av språket efter situationen, men så fort en person inte har 

förmågan att anpassa språket uppstår tydliga skillnader i kommunikationen (Dahl, 2000). 

Gränsen för språkbehärskning är flytande och ytterst komplex, men omfattar ett obehindrat 

djup och nyanser av ordförråd, förståelse och uttryck. Språkbarriärer innefattar hinder för 

själva kommunikationsprocessen (Fossum, 2013). Ett ytterst begränsat vardagsspråk kan 

exempelvis resultera i svårigheter att uttrycka sig, vilket då rör sig om språkbarriärer (a.a.). 

Likaså uppstår ibland kommunikationssvårigheter när det finns kunskaper i landets 

majoritetsspråk men det saknas tillräckligt mycket tro på förmågan att tala med de som har 

språket som sitt modersmål. Även det språk som används inom hälso- och sjukvården kan 

vara särskilt svårt att behärska för den som talar ett lands majoritetsspråk som andraspråk. 
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Om en sjuksköterska gör en kulturbedömning som innefattar patientens språkförmåga och 

kommunikationsmönster finns det däremot en möjlighet att anpassa språket för att stärka 

kommunikationsprocessen (Kersey-Marusiak, 2015). 

Tolkning  
En tolk gör det möjligt för två personer med olika språk att kommunicera via talet. En tolk 

inväntar yttranden från de deltagande och översätter från det ena språket till det andra 

(Fossum, 2013). När en sjuksköterska identifierar att det finns språkbarriärer som hindrar 

kommunikationen i mötet krävs en tolk som mellanled. För att bli en auktoriserad tolk 

innebär det att personen genomgår ett särskilt prov och får bevis för kompetens inom ett 

speciellt verksamhetsområde, såsom hälso- och sjukvården (Ekblad, Janson & Svensson, 

1996). För att räknas som en kvalificerad tolk av hög kvalitet uppger Lor, Xiong, Schwei, 

Bowers och Jacobs (2016) att tolken bör vara flytande inom såväl patientens, som 

sjuksköterskans språk och dessutom i fackspråket medicinsk terminologi. En tolk inom hälso- 

och sjukvården ska inte enbart ha goda språkkunskaper utan även ha kännedom om hur 

människan fungerar (Ekblad, Janson & Svensson, 1996). För att tillgodose patientens behov 

av privatliv och sekretesskäl bör inte familjemedlemmar användas som tolkar, dock 

förekommer detta i stor utsträckning (Entrena, 2013). Vid tolkning utav anhöriga finns risk 

för ett flertal etiska och praktiska dilemman i form av känsliga situationer, okunskap och 

förhastade slutsatser, därför föredrar sjuksköterskor ofta en fysiskt närvarande formell tolk 

eller en telefontolk. Telefontolkning anses vara lämpligt vid möten som omfattar stödjande, 

akut och kronisk vård, dock inte vid psykisk ohälsa (Dowbor et al., 2015). Vidare anses 

faktorer som empati, känslighet och förmåga att sätta sig in i patientens situation utmärka en 

god tolk och främja mötet mellan sjuksköterskan och patienten (Eklöf, Hupli & Leino-Kipli, 

2015).  

Erfarenhet 

Denna studie syftar till att belysa sjuksköterskors erfarenheter och utgår därför ifrån 

Ekebergh (2012) beskrivning, som uppger att erfarenheter är individuella och förvärvade 

kunskaper som utvecklas genom det praktiska omvårdnadsarbetet. Ekebergh menar att 

vårdarens erfarenheter utvecklas i relationen till patienten vilket främjar förståelsen för 

patientens individuella behov (a.a.). Enligt Bjurwill (1995) är begreppen upplevelser och 

erfarenheter i nära förbindelse, då upplevelser är fenomen baserade på erfarenheter som 
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sedan reflekteras i tankar och återberättas med egna ord. Även Henricsson och Billhult (2017) 

beskriver erfarenheter och upplevelser som en omfattande helhetssyn av specifika situationer. 

I denna studie syftar upplevelser till vad sjuksköterskor erfarit i möten med patienter som 

talar ett annat språk.  

Sjuksköterskans del i mötet  
Vårdkommunikation är en del i omvårdnaden som fokuserar på de olika förutsättningar och 

villkor som föreligger när sjuksköterskan och patienten möts för att träda in i en vårdrelation. 

Såväl individuella som sociala och fysiska omständigheter är avgörande för hur mötet 

gestaltar sig. För att vård, behandling och sociala insatser ska uppnå en tillfredsställande 

kvalitet är därför kunskaper om kommunikation i olika förhållanden en förutsättning (Stål, 

2010). Fioretos (2002) uppger att en av de främsta orsakerna till att omvårdnaden försvåras är 

då antingen avsändaren eller mottagaren saknar eller har bristfälliga kunskaper av landets 

majoritetsspråk. Socialstyrelsen (2015) uppger att bemötande av patienter är av stor betydelse 

för att informationsöverföring och kommunikation ska kunna ske. Som sjuksköterska är det 

därför viktigt att hela tiden försöka förstå den enskilda patientens behov av vård och se till 

patientens unika sätt att uppfatta, tolka och uttrycka sig (Ternestedt & Norberg, 2014). 

Genom att bara lyssna på vad patienten har att säga formas ett förtroende som kommer till att 

mynta den fortsatta vårdrelationen (Tingström, 2014). Omvårdnadsteoretikern Joyce 

Travelbee skapade teorin “Human-to-Human relationship theory” som lyfter just 

kommunikationen som nyckeln till den vårdande relationen (Travelbee, 1971). Travelbee 

menar att sjuksköterskan måste ha förmågan att förstå vad patienten kommunicerar och 

använda denna information för att utföra god omvårdnad. Verbal kommunikation misslyckas 

då ett meddelande inte mottagits eller då meddelandet misstolkats eller missförståtts (a.a.).  

 

"En viktig förutsättning för detta arbete är att sjuksköterskor behöver veta om 

kommunikationen sker i omvårdande situationer, om de utbytta meddelandena 

har förståtts av alla berörda ". (Travelbee, 1971, s.102) 

 

Travelbees omvårdnadsteori lyfter dessutom vikten av att som sjuksköterska lära sig att 

systematiskt studera interaktionsprocessen för att kunna fastställa om innehållet i 

kommunikationen upprätthåller sjuksköterskans och patientens förmåga till samhörighet. 

Joyce Travelbee har även kommit fram till fyra allmänna förmågor relaterade till verbal 

kommunikation. Att prata kortfattat och tydligt, att prata med och inte åt eller till, att använda 
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lämpligt vokabulär och att prata på mottagarens nivå av förståelseförmåga utan att gå till 

överdrift. Kortfattat kan varje möte mellan sjuksköterska och patient leda till “Human-to-

Human theory” om hänsyn till den kommunikativa interaktionsprocessen tas (Travelbee, 

1971).  

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av det verbala språket i mötet med patienter 

där ett gemensamt språk saknas. 

Metod    

Design 
En litteraturstudie med kvalitativ design och vetenskapliga artiklar som underlag 

användes för att besvara studiens syfte. Olsson och Sörensen (2011) uppger att 

litteraturstudier fokuserar på att söka, granska och sammanställa befintlig forskning och 

kunskap inom ett visst ämne. En kvalitativ forskningsmetod ser till levande erfarenheter och 

låter fenomenet successivt få växa fram, för att sedan försöka förstås snarare än förklaras 

(Henricson, 2012). Kvalitativa studier utgår från ett holistiskt synsätt och lämpar sig vid 

fördjupning av olika erfarenheter som personer upplevt (Henricsson & Billhult, 2017). 

Urval 
Litteratursökningen utgick från inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna 

innefattade att samtliga artiklar blivit vetenskapligt granskade i form av peer-review och att 

de utgick från sjuksköterskors perspektiv, innehöll verbal kommunikation, hade ett engelskt 

eller svenskt språk och var publicerade inom åren 2003-2017. Studien begränsades inte till 

någon särskild kontext inom hälso- och sjukvården, utan utgick från möten mellan 

sjuksköterskor och patienter. Artiklar som handlade om icke-verbal kommunikation och som 

handlade om barn eller föräldrar till barn exkluderades.   

 

Datainsamling   
Datan i studien bygger på vetenskapliga artiklar som framkom genom sökningar i 

databaserna Cinahl och PubMed. Willman et al. (2011) uppger att Cinahl är en databas med 
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fokus på omvårdnadsvetenskap, medan PubMed är en databas med fokus på medicin, som 

även omfattar omvårdnadsvetenskap. För att få fram relevanta artiklar för studiens syfte 

användes ämnesord i uppslagsverk i form av Cinahl Headings och Mesh-termer. För att få 

fram de artiklar som ännu inte blivit tilldelade något ämnesord i databaserna gjordes även en 

fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden som tillämpades i studien 

var communication barrier, language barrier,immigrant, migrant, refugees, asylum seeker, for

eigner, nurs*, nurses experiences, nurses opinions, interpreter och translator, expirence, 

opinions.  För att täcka in olika varianter av ett begrepp användes trunkering, vilket gjorde att 

sökordet nurse blev till nurs*. För att få fram relevanta artiklar uppger Willman et al. 

(2011) att det är viktigt att först söka på varje ord för att få fram det största utbudet och 

därefter ansluta med de booleska sökoperatorerna OR och AND för att specificera sökningen. 

Vidare uppger Willman et al. (2011) att användning av booleska sökoperatorer är lämpligt 

eftersom de breddar sökningen i det valda ämnet och åtskiljer artiklar som inte är 

relevanta. Sökoperatoren OR påverkar sökningen åt att bara ett av sökorden behöver vara 

med i sökresultatet, medan sökoperatoren AND detaljerar sökningen så att samtliga sökord 

som kombinerats måste finnas med i sökresultatet (a.a.). För att öka möjligheterna att hitta 

artiklar av relevans genomfördes sökningen med en strukturerad sökstrategi i form av 

sökblock, som skapades genom att sökningar kombinerades. Totalt skapades fyra sökblock, 

varav tre var från Cinahl och ett från Pubmed (se bilaga 1). Sökningen i Cinahl resulterade i 

388 träffar, varav samtliga lästes på titelnivå, 109 på abstraktnivå och 27 i fulltext. Efter att 

ha läst 27 artiklar i fulltext ansågs 18 artiklar besvara studiens syfte. Sökningen i Pubmed 

resulterade i 30 träffar, varav samtliga lästes på titelnivå, 7 på abstraktnivå och 3 i fulltext. 

Av de 3 artiklarna i fulltext ansågs 2 vara relevanta för studiens syfte. De artiklar som 

exkluderades ansågs inte lämpliga på grund av att det inte alltid framkom om det var 

sjuksköterskors erfarenheter som belystes. En ytterligare anledning till varför artiklar 

exkluderades var eftersom de handlade om barn eller föräldrar till barn.    

 

Kvalitetsgranskning   
De utvalda artiklarna granskades med hjälp av den kvalitativa granskningsmallen 

Critical Appraisal Skills Programme (CASP, 2017) (se bilaga 2). För att fastställa artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet och lämplighet för studien, granskades artiklarna kritiskt med fokus på 

artiklarnas pålitlighet, relevans och resultat (a.a.). Kvalitetsgranskningsmallen var baserad på 

tio frågor med svaren ”Yes”, ” Can’t tell ” och ”No” som svarsalternativ.  Varje ”Yes” 
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motsvarade 1 poäng medan ” Can’t tell ” och ” No” beräknades som 0 poäng. Enligt 

kvalitetsgranskningsmallen var det viktigt att svara "Yes" på de 2 första frågorna, annars 

exkluderades artikeln direkt. För att artikelns kvalitét skulle bedömas som hög var det viktigt 

att minst 8 frågor uppnådde ”Yes”. Medelkvalitet ansågs besvara ”Yes” på minst 6 frågor och 

låg kvalitet beräknades vara 5 ”Yes”. Samtliga artiklar granskades till en början av författarna 

enskilt, för att sedan jämföras. Totalt granskades 23 artiklar och av dessa gick 13 artiklar 

igenom granskningen. Samtliga 13 artiklar beräknades vara av medelhög eller hög kvalitet 

och fick därför vara till grund för studien. (Artikelöversikt, se bilaga 3) 

Dataanalys 
Insamlat material bearbetades och analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativa innehållsanalys, som beskriver ett tillvägagångssätt för analysmetod av 

texter bestående av manifest och latent ansats. Manifest ansats innebär att materialet översätts 

ordagrant medan en latent ansats låter texten tolkas (Olsson & Sörensen, 2011). Detta arbete 

har utgått från att vara textnära utifrån en manifest ansats. Granheim och Lundman (2004) 

påstår däremot att alla texter har inslag av både manifesta och latenta budskap. Vidare uppger 

Graneheim och Lundman att det är viktigt att fördjupa sig i de valda artiklarna eftersom det 

ger en ökad förståelse för artiklarnas innehåll (a.a.). Textmaterialet analyserades flera gånger 

för att få en helhetssyn över sjuksköterskornas erfarenheter, därefter identifierades 

meningsenheter som ansågs besvara studiens syfte. Detta gjordes först individuellt av 

författarna, sedan diskuterades materialet gemensamt. Författarna gick igenom alla 

meningsenheter flera gånger för att säkerställa att de svarade på studiens syfte. Därefter 

översattes meningsenheterna från engelska till svenska med hjälp av Google translate. Efteråt 

förkortades meningsenheterna genom kondensering, vilket betyder att meningarna 

sammanfattades till kortare texter med kvarstående betydelse av den totala meningsenheten. 

Materialet kodades därefter till några få ord för att underlätta analysarbetet och för att se 

samband. Meningsenheterna, kondenseringen och koderna skrevs sedan ut och klipptes isär i 

långa remsor för att grupperas. Koderna ledde slutligen fram till kategorier och 

underkategorier (se bilaga 4). Dataanalysen resulterade i två kategorier och fem 

underkategorier.   
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Etiska överväganden 
Samtliga av studiens vetenskapliga artiklar var godkända av etiska kommittéer. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) ska etiska aspekter övervägas i form av frivilligt deltagande, 

information och samtycke.  

Resultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

I resultatet av innehållsanalysen framkom två huvudkategorier, olika verbala språk kräver 

tolkning och erfarenheter av att kontakten påverkas. Till följd av kategorierna bildades sex 

underkategorier, att använda formell tolk, att använda informell tolk, brist på förutsättningar 

och att möta utmaningar i den verbala kommunikationen samt att sakna ett gemensamt språk 

är lärorikt.   

Olika verbala språk kräver tolkning

Att använda formell tolk

Att använda informell tolk

Brist på förutsättningar 

Erfarenheter av att kontakten 
påverkas

Att möta utmaningar i den 
verbala kommunikationen

Att sakna ett gemensamt språk 
är lärorikt
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Olika verbala språk kräver tolkning 

Denna kategori är uppdelad i tre underkategorier, att använda formell tolk, att använda 

informell tolk och brist på förutsättningar, som samtliga besvarar de erfarenheter 

sjuksköterskorna hade av tolkanvändning.  

Att använda formell tolk  

I möten med patienter där ett gemensamt verbalt språk saknades krävdes tolkning, och i flera 

av artiklarna framkom det att sjuksköterskorna då helst önskade en oberoende och 

professionell tolk (Coleman & Angosta, 2017; Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 

2010; McCarthy,Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Nielsen & Birkelund, 2009). 

Sjuksköterskorna uppgav att formella tolkar förbättrade den vård som kunde erbjudas 

eftersom de gjorde det möjligt att få en sann förståelse för patienten samtidigt som 

sjuksköterskan kunde ge information och hålla patienten delaktig i vården (Ian, Nakamura-

Florez & Young-Me, 2016). Tillgängligheten av språkresurser ansågs vara en stödjande 

struktur för de utmaningar som ofta uppstod vid tillhandahållandet av god omvårdnad när ett 

gemensamt språk saknades (a.a.). Den formella tolken uppgavs vara en opartisk bro mellan 

sjuksköterskan och patienten, vilket ansågs öka såväl förtroendet som vårdkvalitén (Fatahi, 

Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010).  

 

Trots uppskattningen av tolkar visade det sig att sjuksköterskorna allt oftare fokuserade på att 

säkra tolkar inför läkarens bedömningar istället för sina egna möten (Nailon, 2006). 

Dessutom ansågs inte alla erfarenheter av formell tolkanvändning vara särskilt positiva, utan 

de upplevdes stundvis tvivelaktiga och begränsande (Cioffi, 2003; Fatahi, Mattsson, 

Lundgren & Hellström, 2010; Høye & Severinsson, 2008; Jones, 2008; Nailon, 2006; Ozolins 

& Hjelm, 2003). En del av sjuksköterskorna uppgav osäkerhet i samband med tolkning, då 

det inte alltid kändes självklart att det som förmedlades tolkades exakt (Cioffi, 2003; Jones, 

2008; Coleman & Angosta, 2017). Det fanns heller ingen möjlighet att kontrollera vad som 

översattes mellan tolken och patienten, vilket ökade sjuksköterskornas osäkerhet (a.a.). Det 

framkom även att en del utav sjuksköterskorna erfarit långa perioder utav tolkanvändning 

innan de väl insett vilka enorma skillnader i språkdialekter som funnits mellan tolken och 

patienten, vilket följaktligen påverkat mötet negativt (Coleman & Angosta, 2017). 

Sjuksköterskorna uppgav även att det fanns mycket jargong inom vården som en tolk med 
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flytande språk kunde sakna, vilket också hade sin påverkan på mötet (McCarthy, Cassidy, 

Graham & Tuohy 2013).  

 

Ytterligare erfarenheter som sjuksköterskorna uppgav angående formell tolkning var 

telefontolkning, som ansågs vara till stor hjälp, dock inte likvärdig platstolk (Coleman & 

Angosta, 2017). Anledningen till varför sjuksköterskorna ansåg platstolk vara lämpligast var 

eftersom det var lättare att följa och känna av interaktionen när en formell tolk var närvarande 

på plats (a.a.). Likväl fann sjuksköterskorna att samtliga slags formella tolkar, vare sig 

platstolk eller telefontolk, ingav förtrogenhet till patienter i en annars okänd miljö och att en 

konsistens med en och samma tolk var viktigt att ta hänsyn till (Nailon, 2006). Angående 

själva tolkanvändningen uttryckte sjuksköterskorna främst bekymmer över hur tidskrävande 

tolkningsprocessen var, och hur det i sin tur bidrog till ökad stress (Fatahi, Mattsson, 

Lundgren & Hellström, 2010). Särskilt påfrestande ansåg sjuksköterskorna det vara då 

tolkning var otillgängligt, vilket resulterade i att de varken förstod patienterna eller kunde 

kommunicera vad som hänt eller vad som väntar (Jones, 2008; Plaza del pino, Soriano & 

Higginbottom, 2013). 

Att använda informell tolk  

Ett flertal av sjuksköterskorna uttryckte förståelse över att patienterna ville ha sina anhöriga 

med sig på grund av svårigheter att förstå vad som sägs och görs, men uppgav att det ofta 

resulterade i att anhöriga agerade tolkar, vilket inte ansågs vara särskilt lämpligt (Cioffi, 

2003; Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010; Høye & Severinsson, 2008; Jones, 

2008). Många gånger kände sjuksköterskorna av en familjepåverkan i den tolkning som 

förmedlades från patienten via anhöriga (Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010; 

Hultsjö & Hjelm, 2005; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Ozolins & Hjelm, 

2003). En del sjuksköterskor nämnde även att de varit med om situationer då information 

erhållits eller censurerats utav anhöriga (Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010). En 

anhörig ansågs vara alldeles för involverad och känslomässigt kopplad till patienten, vilket 

gjorde det svårt att erhålla neutralitet i mötet (a.a.).  

 

“Ofta när man ställer en fråga, svarar anhöriga utan att ens fråga 

patienten. Man får inte en opåverkad anamnes.” (Ozolins & Hjelm, 2003, 

s. 88) 
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Vidare beskrev sjuksköterskorna svårigheter med att lita på anhöriga som tolkar (Hultsjö & 

Hjelm, 2005). Särskilt problematiskt ansåg sjuksköterskorna det vara då barn uppmanades ge 

språkstöd åt sina föräldrar, vilket betraktades vara ett alldeles för stort ansvar (Fatahi, 

Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010; Jones, 2008). Dock fanns det sjuksköterskor som 

ansåg informella tolkar i form av anhöriga vara till mest hjälp, så länge det inte rörde sig om 

något väldigt allvarligt (Nielsen & Birkelund, 2009). Ibland var dessutom anhöriga tolkar det 

enda alternativet för att upprätthålla en relation med patienten (Fatahi, Mattsson, Lundgren & 

Hellström, 2010; Høye & Severinsson, 2008). När varken anhörig eller formell tolk fanns 

tillgänglig uppgav sjuksköterskorna att tvåspråkig sjukvårdspersonal användes som tolkar 

(Cioffi, 2003). Den tvåspråkiga sjukvårdspersonalen kunde klargöra patientcentrerade 

problem och förmedla komplexa, känslomässiga situationer (a.a.). Dock påpekade en del av 

sjuksköterskorna att det trots hjälpen med tvåspråkig sjukvårdspersonal fanns en osäkerhet 

över de tillfällen då personal med begränsade språkkunskaper i patientens språk ändå försökt 

agera tolkar (Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010). Till följd av att tvåspråkig 

personal tolkat hade det dessutom förekommit att kommunikationen fördröjts på grund av att 

patienterna väntat tills att den tvåspråkiga personalen påbörjat sitt skift (Cioffi, 2003).  

Brist på förutsättningar 

Vid avsaknaden av ett gemensamt språk i mötet med patienterna, uppgav flera utav 

sjuksköterskorna att det fanns en brist på förutsättningar att hantera detta (Fatahi, Mattsson, 

Lundgren & Hellström, 2010; Ian, Nakamura-Florez & Young-Me, 2016; Jones, 2008; 

Nailon, 2006; Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013). Sjuksköterskorna önskade en 

ökad kunskap om tolkanvändning för att kunna använda de befintliga språkresurserna 

ordentligt (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Ozolins & Hjelm, 2003). 

Sjuksköterskorna önskade även mer lättillgängliga resurser, då de upplevde en ökad 

ansträngning för att överkomma språkbarriärer genom att ägna sig åt att leta upp någon som 

kunde översätta (Plaza del Pino, Soriano, Higginbottom, 2013). Sjuksköterskorna uppgav 

även utmaningar i form av tidsbrist och otillgängliga resurser när de vårdade patienter med ett 

annat språk (Ian, Nakamura-Florez & Young-Me, 2016). Sjuksköterskorna hade dessutom 

erfarenheter av att undersökningar behövts avbrytas på grund av att det inte fanns tillgängliga 

resurser för att hantera språkbarriärerna (Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010). 

Särskilt påtagliga ansågs de bristande språkresurserna vara under nattskiften, då tolkar var 

svårtillgängliga (Jones, 2008). Sjuksköterskorna uttryckte beroendet av språkresurser för att 

tydligt, korrekt och omfattande kommunicera vårdbehov, och uppgav att bristen på 
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förutsättningarna att hantera språkbarriärerna inte bara försenade vården utan även 

begränsade närvaron vid patientens säng (Nailon, 2006).  

Erfarenheter av att kontakten påverkas  

I samtliga artiklar framkom det erfarenheter av att kontakten mellan sjuksköterskan och 

patienten påverkades då olika språk talades. Erfarenheterna var dock splittrade, och en del 

utav sjuksköterskorna framhävde problematiska erfarenheter, medan andra framhävde 

erfarenheter från en alltmer positiv synvinkel. Detta resulterade i underkategorierna att möta 

utmaningar i den verbala kommunikationen och att sakna ett gemensamt språk är lärorikt.  

Att möta utmaningar i den verbala kommunikationen  

Flera utav sjuksköterskorna hade besvärliga erfarenheter av att möta de språkbarriärer som 

uppstod när ett gemensamt verbalt språk saknades mellan sjuksköterska och patient 
(Coleman & Angosta, 2017; Fatahi, Matsson, Lundgren & Hellström, 2010; Ian, Nakamura-

Florez & Young-Me, 2016; Jones, 2008; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; 

Nailon, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009; Ozolins & Hjelm, 2003; Parthab, Shena & Colette 

2013; Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013). Sjuksköterskorna uppgav att 

språkbarriärer främst orsakade svårigheter vid utbyte av information, men även när det kom 

till bedömningar, framkallning av anamnes och kommunikation av problem (Fatahi, 

Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010; Parthab, Shena & Colette, 2013). Hela 

kommunikationsprocessen i mötet blev ofta krystad och begränsad (McCarthy, Cassidy, 

Graham & Tuohy, 2013; Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013). På grund av dessa 

negativa erfarenheter beskrev många utav sjuksköterskorna patientpopulationen som svår och 

frustrerande (Ian, Nakamura-Florez & Young-Me, 2016). Sjuksköterskorna uppgav att 

saknaden av ett gemensamt språk krävde mycket mer samordning och tålamod, samtidigt 

som det krävde extra tid och ansträngning (a.a.). Språkbarriärerna beskrevs ofta orsaka 

kontaktsvårigheter, vilket påverkade mötet negativt (Coleman & Angosta, 2017; Ozolins & 

Hjelm, 2003). Just förmågan att skapa en djupare kontakt mellan sjuksköterska och patient 

ansågs ligga i det vardagliga pratet, vilket många gånger saknades när olika språk talades 

(Coleman & Angosta, 2017). I vissa situationer resulterade språkbarriärerna i 

kontaktsvårigheter som resulterade i att sjuksköterskorna inte ställde frågor, utan enbart 

samlade vitala tecken och objektiv data (Nailon, 2006). Vid komplicerade möten och 

undersökningar krävdes dock omfattande förklaringar och sjuksköterskorna upplevde det då 
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svårt att genomföra mötet på grund av den bristande kommunikationen (Fatahi, Mattsson, 

Lundgren & Hellström, 2010). 

 

När sjuksköterskorna inte förstod patienterna påverkade det förmågan att få en detaljerad 

historia, vilket upplevdes svårt och begränsande (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 

2013; Nailon, 2006). Språkbarriärerna utgjorde hinder och begränsade kommunikationen, 

vilket skapade jobbiga känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskorna (a.a.). En del av 

sjuksköterskorna uppgav att det var frustrerande när det saknades ett gemensamt språk och de 

oroade sig över den vårdkvalité som gavs trots begränsningarna (Cioffi, 2003). 

Sjuksköterskorna uppgav att de endast kunde göra kortfattade antaganden utifrån 

observationer av patienten, därefter var de tvungna att lämna patientens närvaro för att 

lokalisera en tolk, vilket följaktligen oroade sjuksköterskorna över hur patienten kände sig 

övergiven (Nailon, 2006). När tolk väl kunde lokaliseras kvarstod ofta känslorna av 

otillräcklighet och begränsningar, då sjuksköterskorna upplevde att patienten kanske inte 

insåg den känslomässiga investering som fanns i omsorgen på grund av begränsningarna 

mellan sjuksköterskan, tolken och patienten (a.a.). En del av sjuksköterskorna uppgav även 

att de kände sig otillräckliga gentemot andra patienter, då patienter med ett annat språk var så 

pass krävande (Coleman & Angosta, 2017; Nielsen & Birkelund, 2009).  

 

När språkbarriärerna störde kommunikationsprocessen i mötet kände sig sjuksköterskorna 

ofta obekväma och erfara känslor av osäkerhet och missförstånd  

(Cioffi, 2003; Coleman & Angosta, 2017; Høye & Severinsson, 2008; Jones, 2008; 

McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Nailon, 2006; Ozolins & Hjelm, 2003; Plaza 

del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013). Några utav sjuksköterskorna hade varit med om 

möten i tämlig tystnad på grund av den osäkerhet som fanns omkring patienterna vars språk 

inte var detsamma som sjuksköterskans (Coleman & Angosta, 2017). När ett gemensamt 

verbalt språk saknades upplevde sjuksköterskorna svårigheter med att få en klar anamnes och 

att utföra bedömningar samt uppföljningar av patienten, vilket skapade en känsla av 

osäkerhet (Høye & Severinsson, 2008; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013).  

 

"Vi säger ofta att de talar flytande norska, men vår erfarenhet är att 

familjer som verkar tala flytande inte fångar skillnaderna i vårt språk när 

vi pratar med patienten. Det kan finnas missförstånd som inte kan fångas” 

(Høye & Severinsson, 2008, s.342) 
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Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att det längs med tolkningsprocessen skett 

missförstånd som resulterat i att patienterna lämnat mötet antingen frustrerade eller 

ifrågasättande, med felaktig information om vad som pågått (Nailon, 2006). För att 

säkerställa patienternas förståelse uppgav sjuksköterskorna att de försökte be patienterna 

repetera den information som getts, möjligen genom en tolk (Coleman & Angosta, 2017). Det 

upplevdes enormt svårt att veta just vad som förståtts eller eventuellt missförståtts (a.a.). Det 

hade även hänt att sjuksköterskorna varit de som missuppfattat situationen, med tro om att 

patienten simulerat, när det senare visat sig vara något allvarligt (Ozolins & Hjelm, 2003).  

Att sakna ett gemensamt språk är lärorikt  

När sjuksköterskorna blev ombedda att beskriva sina erfarenheter av att möta patienter som 

inte delar samma förstaspråk blev det uppenbart att det fanns stora kontraster av erfarenheter 

(Ian & Nakamura-Florez, 2016). Flera utav sjuksköterskorna hade positiva erfarenheter av att 

möta patienter när det förelåg språkbarriärer och ansåg det vara lärorikt (Cioffi, 2003; Ian & 

Nakamura-Florez, 2016; Jones, 2008; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Nielsen 

& Birkelund, 2009). Trots att språkbarriärer ofta begränsade spontaniteten, flödet och 

innehållet i konversationer ansåg sig sjuksköterskorna lyckas upprätthålla ett gott möte 

genom personliga resurser och strategier (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). En 

del utav sjuksköterskorna fann att deras erfarenhet av att interagera med patienter som har ett 

annat språk främjade den personliga utvecklingen och förändrade deras övergripande 

omvårdnadspraxis till det positiva genom att de blev mer uppmärksamma (Ian & Nakamura-

Florez, 2016; Nielsen & Birkelund, 2009).  

 

Det har gjort mig till en bättre sjuksköterska. Att behöva se någon från en 

annan synvinkel hjälper dig att förklara och engagera personen på ett helt 

annat sätt. Det får dig ur din "rutin" och gör att du verkligen 

individualiserar varje person. (Ian & Nakamura-Florez, 2016, s. 259) 

 

Erfarenheterna av att möta patienter med annat förstaspråk förändrade även attityderna och 

den övergripande självmedvetenheten till det positiva (Ian & Nakamura-Florez, 2016). 

Sjuksköterskorna uppgav att mötena gjorde de mer tålmodiga eftersom avsaknaden av ett 

gemensamt språk resulterade i att det tog längre tid med översättning. Självmedvetenheten 

ökade genom att sjuksköterskorna kände sig mer medvetna om sin egna karaktär, sitt språk 
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och sina känslor i mötet med patienterna (a.a.). En sjuksköterska upplevde att saknaden av ett 

gemensamt verbalt språk och den splittring som det vanligtvis medförde kunde överbryggas 

genom att själv lära sig ett par ord från patienternas språk. Detta främjade en tillmötesgående 

interaktion som kunde göra en sådan skillnad för hur mötet utformades (Cioffi, 2003).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Eftersom litteraturstudien syftade åt att belysa sjuksköterskors erfarenheter valdes en 

kvalitativ ansats. Forsberg & Wengström (2016) uppger att det är syftet i en studie som avgör 

vilken metod som ska användas. Henricsson och Billhult (2017) beskriver att den kvalitativa 

metoden utgår från en helhetssyn, vilket innebär att huvudfokusen ligger på att studera 

individers erfarenheter och upplevelser av en specifik situation. Även Olsson och Sörensen 

(2011) lyfter den kvalitativa metoden som lämplig när studiens centrala punkt handlar om att 

undersöka fenomen baserade på personers livsvärld i form av upplevelser och erfarenheter. 

Vidare uppger Willman et al. (2016) att fördelen med en litteraturstudie är att ett trovärdigt 

resultat framkommer eftersom urvalet av data är stort. Friberg (2017) beskriver att en 

litteraturstudie grundar sig på en sammanfattning av befintlig kunskap inom ett visst område, 

vilket också är till en fördel för att nå en djupare förståelse. Henricsson och Billhult (2017) 

uppger även att författare kan påverka resultatet beroende på hur all data från varje artikel 

analyseras. 

 

Författarna bestämde sig för att inte begränsa urvalet till någon särskild världsdel eller till 

något land vid insamlingen av vetenskapliga artiklar. Eftersom att studien syftade åt att 

belysa sjuksköterskors möten med patienter, ansåg författarna inte att resultatet skulle 

påverkas negativt av ett brett utbud av länder. Willman et al. (2016) uppger att studiens 

trovärdighet kan stärkas genom att välja artiklar från flera ställen i världen, med anledning till 

att det medför ett bredare perspektiv (a.a.). De vetenskapliga artiklarna som arbetet grundar 

sig på kommer ifrån Västvärlden, vilket innefattar Sverige, England, USA, Norge, Australien, 

Danmark och Irland. Det kan finnas en risk för att resultatet spretar på grund av olikheter 

mellan länderna. Råholm et al. (2010) uppger dock att det finns flera likheter mellan 

sjuksköterskeyrket i Sverge, Norge och Danmark, vilket följaktligen styrker trovärdigheten.  
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Till en början valdes en kontext i form av primärvård och somatisk slutenvård. Författarna 

beslutade sedan att ta bort kontexten då syftet var att fokusera på själva mötet mellan 

sjuksköterska och patient, oavsett kontext. Författarna ansåg att en kontext gjorde sökningen 

för begränsad och att det blev svårt att få tag i relevant data. Fördelen med att inte ha någon 

kontext är att fler vetenskapliga artiklar inkluderas, medan nackdelen är att det framkommer 

allt fler irrelevanta artiklar (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna som inkluderades var från 

år 2003 till 2017 för att nå ett brett utbud av relevant forskning. Den äldsta artikeln var från år 

2003. Anledningen till varför författarna valde att ha ett så pass brett årsspann var att 

immigration förekommit i alla tider och att sjuksköterskor därmed fått möta patienter med 

andra språk. Nackdelen med ett så pass brett årsspann kan vara att resultatet spretar på grund 

av en kraftigt ökad migration de senaste åren. Kristensson (2014) uppger att det är viktigt att 

se till den nyaste forskningen (a.a.). Eftersom det breda årsspannet omfattar 15 år kan det ses 

som en svaghet i denna studie. Däremot ansågs det finnas för lite ny data inom det valda 

området, vilket gjorde att årsspannet fick expandera. Trots årsspannet var det inte märkbart 

att sjuksköterskors erfarenheter skiljdes åt. Studien utgick ifrån sjuksköterskors erfarenheter 

eftersom författarna intresserades av hur sjuksköterskor tar sig an utmaningen av att möta 

patienter som talar ett annat språk. Att utgå från sjuksköterskors erfarenheter var till en början 

svårt eftersom materialet ofta inkluderade all sjukvårdspersonal. Författarna valde att 

exkludera de artiklar som inte tydligt framhävde sjuksköterskors erfarenheter. Vidare 

påträffades en stor andel artiklar som fick exkluderas på grund av att de berörde ickeverbal 

kommunikation och innefattade barn och föräldrar. Genom att specificera sökningen 

ytterligare minskade förekomsten av irrelevanta artiklar. 

 

Vid insamling av data användes Cinahl och PubMed, som enligt Kristensson (2014) är de två 

största databaserna inom det vårdvetenskapliga och medicinska området (a.a.). Willman et al. 

(2016) uppger att sökning av vetenskapliga artiklar bör ske igenom olika databaser för att det 

ska ge ett relevant resultat (a.a.). En fördel i studien var att författarna bokade tid hos 

bibliotekarie, vilket optimerade sökningen eftersom det förstärkte författarnas kunskap inom 

sökning av vetenskapliga artiklar. En ytterligare fördel i studien är att det framkommit 

relevanta artiklar från de två största databaserna. Däremot kan det vara en nackdel att inte fler 

databaser använts och att relevanta vetenskapliga artiklar därav kan ha missats, vilket kan ha 

påverkat studiens resultat. Eftersom författarna fick tillräckligt med data i databaserna Cinahl 

och PubMed ansågs det inte nödvändigt att fortsätta söka i andra databaser.  
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Samtliga vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades enligt protokollet CASP (2017), som är 

lämpad för kvalitativa metoder och därför styrker studiens trovärdighet. Protokollet bestod av 

tydligt formulerade frågor och alla 13 artiklar uppnådde antingen medel eller hög kvalitét. 

Vid innehållsanalysen plockades meningsenheter ut och översattes till svenska, vilket kan ha 

påverkat resultatet då det är svårt att översätta ordagrant. Författarna försökte dock hålla sig 

så textnära som möjligt för att undvika feltolkningar. Meningsenheterna plockades först ut 

och översattes av författarna var för sig för att sedan jämföras. Detta stärker trovärdigheten 

eftersom att risken för tolkning av de meningsbärande enheterna minskar. Författarna valde 

att exkludera de meningsenheter som ansågs vara otydliga. Kondenseringen och kodningen 

genomfördes därefter tillsammans. Slutligen skrevs alla meningsenheter ut och klipptes i 

långa remsor för att fortfarande ha med hela meningsenheten och därmed minska risken för 

att förlora viktiga delar av budskapet. Därefter grupperades koderna och så småningom växte 

underkategorier och kategorier fram. Detta ansågs vara den svåraste delen av studien, med 

anledning till att kategorierna ändrades flera gånger. Sista steget var att de meningsbärande 

enheterna användes i resultatet. Danielsson (2016), Billhult och Gunnarsson (2012) uppger 

att det är viktigt att författarna förhåller sig till ett kritiskt förhållningsätt under hela arbetes 

gång i förhållande till sig själva (a.a.). Författarna valde att vara nollställda, vilket innebär att 

de var medvetna om sina tidigare erfarenheter inom ämnet och hade kunskaper om den 

kvalitativa metoden, vilket styrker studiens tillförlitlighet. 

Resultatdiskussion 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av det verbala språket i mötet med patienter 

där ett gemensamt språk saknas. Vare sig erfarenheterna har ansetts vara lärorika eller 

utmanande har resultatet påvisat att möten med patienter vars språk inte delas med 

sjuksköterskan skiljer sig från de möten då samma språk talas. I resultatet framkom det att en 

del sjuksköterskor lyfter erfarenheterna som givande trots utmaningarna. Englund och 

Rydström (2012) styrker detta genom att uppge hur flera sjuksköterskor anser att utmaningen 

av att möta patienter som talar ett annat språk öppnar deras sinnen, ökar engagemanget och 

får de att hitta nya lösningar. En större andel sjuksköterskor ser däremot till svårigheterna och 

anser språkbarriärer vara ett stort hinder för förmågan att ge vård av god kvalitet, vilket även 

Bernard et. al. (2006) understryker. Resultatet påvisade att en brist på gemensamma 

språkkunskaper oroade många sjuksköterskor eftersom de inte visste hur pass mycket 

information som nådde patienten. Språkbarriärerna visade sig ofta störa interaktionen, vilket 

ledde till en alltmer mekanisk och opersonlig vård. Jirwe, Gerrish och Emami (2010) styrker 



 

21 
 

att avsaknaden av ett gemensamt språk påverkar den sociala interaktionen, vilket i sin tur kan 

skapa känslor av otillräcklighet och begränsningar hos sjuksköterskor.  

 

I resultatet framkom det hur sjuksköterskor ofta kunde erfara kommunikationen och hela 

interaktionsprocessen med patienten som krystad och begränsad när det förelåg 

språkbarriärer. Likt Travelbees (1971) “Human-to-Human relationship theory” har 

kommunikationen lyfts som nyckeln till den vårdande relationen, med försäkran om att varje 

möte mellan sjuksköterska och patient kan leda till en vårdande relation om hänsyn till den 

kommunikativa interaktionsprocessen tas (a.a.). Resultatet påvisade däremot att interaktionen 

mellan sjuksköterskan och patienten många gånger var svår att nå, då ett flertal 

sjuksköterskor upplevde bristande förutsättningar att hantera språkbarriärerna. Flera 

sjuksköterskor hade erfarenheter av att det längs kommunikationsprocessen skett 

missförstånd som resulterat i frustration, ifrågasättande och felaktig information. Det 

framkom även att sjuksköterskor vid vissa tillfällen känt sig illa till mods och därav undvikit 

att möta patienterna på grund av språkbarriärerna. Jirwe, Gerrish och Emami (2010) styrker 

att sjuksköterskor kan känna oro över att orsaka missförstånd och därmed hålla sig borta från 

konversationer som potentiellt kan missförstås.  

 

Det framkom även att sjuksköterskor hade varit med om situationer då de till en början 

upplevt att patienter behärskat språket, när det senare visat sig att det funnits språkbarriärer 

som orsakat missförstånd eller ovisshet. Kale och Syed (2010) styrker att sjuksköterskor kan 

ha svårt att uppfatta hur pass omfattande patienters språkkunskaper är och när det behövs 

tillkallas tolk. Vidare uppger Kale och Syed att sjuksköterskor ofta upplever det besvärande 

att tillkalla tolk och att det dessutom finns otillgängligt med resurser, vilket överensstämmer 

med sjuksköterskors erfarenheter i detta arbete (a.a.). Trots att behovet av tolkning ständigt 

påpekades framkom det att sjuksköterskor allt oftare fokuserade på att säkra tolkar inför 

läkarens bedömningar istället för sina egna möten. Schenker, Pérez-Stable, Nickleach och 

Karliner (2011) uppger att endast 37 % av studiens deltagande sjuksköterskor respektive 60 

% av läkarna använder sig utav tolk i möten med patienter där det föreligger språkbarriärer. 

Jirwe, Gerrish och Emami (2010) påpekar att läkarbesök oftare prioriteras när det kommer till 

tolkanvändning och att det oftast beror på ekonomiska begränsningar. 

 

Trots att flera sjuksköterskor påpekade behovet av ökade resurser för att hantera 

språkbarriärer, framkom det att tillgången till tolkar många gånger förbisågs. Hadziabdic, 



 

22 
 

Heikkilä, Albin och Hjelm (2011) påpekar att tolkresurserna många gånger är bristfälliga och 

resulterar i utebliven hjälp, vilket kan härledas till varför en del sjuksköterskor avstår från att 

tillkalla tolk. Utöver bristen på resurser framkom en önskan om ökad kunskap gällande 

hantering av de utmaningar som sjuksköterskan kan ställas inför då patienten talar ett annat 

språk. För att kunna förhålla sig till språkbarriärer krävs kunskap i hur språkresurser i form av 

tolkning används, vilket många sjuksköterskor ansåg saknas. Enligt resultatet upplevde flera 

utav sjuksköterskorna en kunskapsbrist i huruvida de skulle samarbeta med en tolk. Brisset 

et. al (2014) uppger i en studie att endast 2,6 % av studiens deltagande sjuksköterskor fått 

utbildning i tolkanvändning. Eklöf, Hupli och Leino-Kipli (2015) styrker vikten av att 

sjuksköterskor får en fullständig utbildning i tolkanvändning. 

 

Flera utav sjuksköterskorna ansåg trots bristfälligheten att de tolkresurser som fanns 

tillgängliga var till mycket god hjälp. När ett gemensamt språk saknades gjorde en tolk det 

möjligt för sjuksköterskor att tillhandahålla god omvårdnad. En formell platstolk föredrogs 

alltid, men i avsaknad av formell tolk vände sig sjuksköterskor istället åt patienters anhöriga. 

Somliga sjuksköterskor betraktade informella tolkar i form av anhöriga som något positivt, 

vilket även Jirwe, Gerrish och Emami (2010) styrker. Andra sjuksköterskor ansåg informella 

tolkar vara olämpligt på grund av den påverkan som många gånger förmedlades. Anhöriga 

tenderade även att förvränga uppfattningar och ha okunskap vad gäller vård, vilket kunde ha 

stor inverkan på mötet. Dowbor et al. (2015) styrker att det vid tolkning av anhöriga 

dessutom finns en risk för att anhöriga ställs inför att tolka känsliga situationer, vilket kan 

påverka mötet negativt och resultera i att sjuksköterskor går miste om viktig information. 

Även Dunckley, Hughes, Addington-Hall och Higginson (2003) framhäver att patienter med 

anhöriga som tolkar kan uppleva det obekvämt och välja att inte svara fritt, vilket försvårar 

interaktionsprocessen. 

  

När varken formell eller informell tolk fanns tillgänglig vände sig sjuksköterskor till 

flerspråkig sjukvårdspersonal. Ali och Johnson (2016) nämner att flerspråkiga sjuksköterskor 

uppgett hur förmågan att kunna flera språk resulterat i ökad press och arbetsbelastning 

eftersom de fått agera tolk. Flerspråkiga sjuksköterskor har erfarit tillfällen då de blivit 

avbrutna mitt i arbetsmoment på grund av behovet av språkresurser (a.a.). Johnson, Noble, 

Matthews och Aguilar (1999) understryker även den ökade arbetsbelastningen för tvåspråkiga 

sjuksköterskor, särskilt när sjuksköterskor får agera tolkar utanför sitt kunskapsområde. 

Vidare uppger Johnson, Noble, Matthews och Aguilar dessutom att tvåspråkiga 
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sjuksköterskor kan ha ett flytande vardagsspråk, men sakna förmågan att förmedla komplexa 

hälsosituationer och medicinska termer, vilket är viktigt att ta hänsyn till (a.a.). 

Slutsats 
Studien har påvisat att sjuksköterskors erfarenheter av det verbala språket i mötet med 

patienter där ett gemensamt språk saknas är omfattande och därmed betydande för 

sjuksköterskeprofessionen. Det har framkommit att kommunikationshinder i form av 

språkbarriärer är vanligt förekommande när sjuksköterskor möter patienter med ett annat 

språk. Studien har även påvisat att sjuksköterskor ofta upplever det svårt att interagera med 

patienter som talar ett annat språk, och att det i sin tur kan resultera i känslor av 

otillräcklighet. Det har framkommit att språkbarriärer försvårar sjuksköterskans anknytning 

till patienten och att det upplevs påfrestande. Trots erkännandet av språkbarriärer, fortlöper 

dock flera möten utan hänsyn till vilken påverkan språkbarriärerna kan ha på relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten.  

 

Det har även visat sig att språkresurser i form av tolkning inte alltid prioriteras när det 

kommer till sjuksköterskors möten. Sjuksköterskors möten bör värdesättas allt högre och en 

ökad medvetenhet om den verbala kommunikationens betydelse i det vårdande mötet är 

nödvändig för att främja den vårdande relationen mellan sjuksköterskan och patienten. 

Dessutom bör sjuksköterskors förutsättningar för att möta patienter vara i högsta mån 

likvärdig oavsett språk, och därför krävs en ökad kunskap om huruvida sjuksköterskan kan 

stärka den verbala kommunikationen när olika språk talas. Svårigheterna med att tala olika 

språk har konstaterats. Följaktligen bör dessa svårigheter uppmärksammas ytterligare och 

åtgärdas genom en ökad medvetenhet och utbildning i tolkanvändning. Språkbarriärer får inte 

förbises utan behövs noteras och hanteras för att stödja såväl sjuksköterskor som patienter. En 

djupare kunskap om hanteringen av kommunikationshinder kommer till att främja 

sjuksköterskans förmåga att frambringa ett vårdande möte och interagera med patienterna 

som talar ett annat språk.  

 

Självständighet  
Deltagandet och samarbetet har fungerat väl mellan de två författarna under arbetets gång. 

Båda författarna har utgjort arbetets alla delar tillsammans. På grund av olika styrkor och 

kunskaper har arbetet fördelats en aning, då Amela tagit större ansvar för utformningen av 
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tabeller och sökblock, medan Ida ägnat större del åt arbetets språkbruk. Vid 

litteratursökningen, kvalitetsgranskningen och analysen arbetade författarna först 

självständigt, för att sedan mötas i jämförelser och diskussioner. Författarna har mestadels 

vistats i skolan varje vardag, däribland har författarna emellanåt studerat på varsitt håll för att 

sedan mötas, diskutera och korrigera arbetsmaterialet ihop.  



 

25 
 

Referenser 

 
Ali, P. & Johnson, S. (2016). Speaking my patient's language: bilingual nurses' perspective 
about provision of language concordant care to patients with limited English proficiency. 
Journal of Advanced Nursing, 73(2), 421-432. doi: 
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/jan.13143  
 

Billhult, A., & Gunnarsson, R. (2012). Bortfallsanalys och beskrivande statistik. I M. 
Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad 
(s. 305-314). Lund: Studentlitteratur. 

 
Bernard, A., Whitaker, M., Ray, M., Rockich, P., Barton-Baxter, M., Barnes, S. Boulanger, 
B., Tsuei, B. & Kearney, P. (2006). Impact of Language Barrier on Acute Care Medical 
Professionals is Dependent Upon Role. Journal of Professional Nursing. 22(6), 335-358. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2006.09.001 
 
Bjurwill, C. (1995). Fenomenologi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Brisset, C., Leanza, Y., Rosenberg, E., Vissandjée, B., Kirmayer, L., Muckle, G., Xencostas, 
S & Laforce, H. (2014). Language barriers in mental health care: A survey of primary care 
practitioners. Journal of Immigrant & Minority Health. 16(6), 1238-1246. doi: 
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1007/s10903-013-9971-9  

Cioffi, J. (2003). Communicating with culturally and linguistically diverse patients in an 
acute care setting: nurses ́ experiences. International Journal of Nursing Studies. 40 299-306. 

Coleman, J-S. & Angosta, A. (2017). The lived experiences of acute-care bedside registered 
nurses caring for patients and their families with limited English proficiency: A silent shift. 
Journal of Clinical Nursing. 26(5/6): 678-689. doi: 
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/jocn.13567  
 
Critical Appraisal Skills Programme. (2017) CASP CHECKLISTS. Hämtad 7 november, 
2017, från http://www.casp-uk.net/checklists 
 
Dahl, Ö. (2000). Språkets enhet och mångfald. (s. 9-11). Lund: Studentlitteratur.  
 
Danielsson, E. (2016). Kvalitativ innehållsanalys. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (7. uppl., s. 329-342). Estonia: 
Studentlitteratur 
 
Dowbor, T., Zerger, S., Pedersen, C., Devotta, K., Solomon, R., Dobbin, K. & O’Campo, P. 
(2015). Shrinking the language accessibility gap: a mixed methods evaluation of telephone 
interpretation services in a large, diverse urban health care system. Equity Health Journal, 
14(83). doi: 10.1186/s12939-015-0212-9 
 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/jan.13143
https://doi-org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.profnurs.2006.09.001
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1007/s10903-013-9971-9
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/jocn.13567
http://www.casp-uk.net/checklists


 

26 
 

Dunckley, M., Hughes, R., Addington-Hall, J. & Higginson, I-J. (2003). Language translation 
of outcome measurement tools: views of health professionals. International Journal of 
Palliative Nursing, 9(2), 49-55. 
 
Ekbergh, M. (Red). (2012). Tillämpning av vårdvetenskapliga begrepp i 
vårdandet.Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 
 
Ekblad, S., Janson, S. & Svensson, P. (1996).  Möten i vården. Transkulturellt perspektiv på 
hälso- och sjukvården. (s. 125-127). Stockholm: Liber utbildning. 
 
Eklöf, N., Hupli, M. & Leino-Kipli, H. (2015). Nurses' perceptions of working with 
immigrant patients and interpreters in Finland. Public Health Nursing, 32(2), 143-150. doi: 
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/phn.12120  
 
Englund, A. & Rydström, I. (2012). “I have to Turn Myself Inside Out”: Caring for 
Immigrant Families of Children With Asthma. Clinical Nursing Research, 21(2), 224-242. 
doi: http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1177/1054773812438915  
 
Entrena, E. (2013). Att kommunicera med hjälp av tolk. Fossum, B. (Red.). Kommunikation - 
Samtal och bemötande i vården. Kap. 12 (s. 335-352). Lund: Studentlitteratur.  

Fatahi, N., Mattsson, B., Lundgren, S. M., & Hellstrom, M. (2010). Nurse radiographers' 
experiences of communication with patients who do not speak the native language. Journal of 
Advanced Nursing, 66(4), 774-783. doi: 10.1111/j.1365- 2648.2009.05236.x  

Fioretos, I. (2002). Patienten som kulturellt objekt. Magnússon, F. (Red.). Etniska relationer i 
vård och omsorg. (s.169-172). Lund: Studentlitteratur.  
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 
 
Friberg, F. (red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. (Tredje upplagan). (s. 141-152). Lund: Studentlitteratur. 
 
Fossum, B. (2013.a). Kommunikation - samtal och bemötande i vården. Kap. 1. (s.25-49). 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Fossum, B. (2013.b.). Kommunikation - samtal och bemötande i vården. Kap. 1. (s.335-354). 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Förenta Nationernas flyktingkommissariat (UNHCR). (2015). Global trends: Forced 
displacement in 2015. Genève: UNHCR. Från 
https://sverigeforunhcr.se/sites/default/files/media/global-trends-2015.pdf 
 
Gerrish, K. (2001). The nature and effect of communication difficulties arising from 
interactions between district nurses and South Asian patients and their carers. Journal of 
Advanced Nursing, 33(5): 566-574. doi: http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1046/j.1365-
2648.2001.01674.x  
 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eccm%7C%7Cjdb%7E%7Eccmjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22International%20Journal%20of%20Palliative%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eccm%7C%7Cjdb%7E%7Eccmjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22International%20Journal%20of%20Palliative%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/phn.12120
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1177/1054773812438915
https://sverigeforunhcr.se/sites/default/files/media/global-trends-2015.pdf
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1046/j.1365-2648.2001.01674.x
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1046/j.1365-2648.2001.01674.x


 

27 
 

Gerrish, K., Chau., R.  Sobowale., A. &  Briks., E. (2004). Bridging the language barrier: the 
use of interperters in primary care nursing. Health & social care community, 12(5), 497-413. 
 
Graneheim, U. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
Concepts, Procedures and Measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 
24(2), 105-112. 
 
Hadziabdic, E., Heikkilä, K., Albin, B. & Hjelm, K. (2011). Problems and consequences in 
the use of professional interpreters: qualitative analysis of incidents from primary healthcare. 
Nursing Inquiry, 18(3), 253-261. doi: http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1440-
1800.2011.00542.x  

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod – Från idé till examination inom 
omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB.  

Henricsson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. Henricson, M. (Red.). Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (s.111-119). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Higginbottom, G., Safipour, J., Yohani, S., O’Brien, B., Mumtaz, Z. & Paton, P. (2015). An 
ethnographic study of communication challenges in maternity care for immigrant women in 
rural Alberta. Midwifery, Journal Article. 31(2): 297-304. doi: 
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.midw.2014.09.009 

Hultsjö, S. & Hjelm, K. (2005). Immigrants in emergency care: Swedish health care staff’s 
experience. International Nursing Review, 52, 276-285.   

Høye,, S. & Severinsson, E. (2008). Intensive care nurses’ encounters with multicultural 
families in Norway: An exploratory study. Intensive & Critical Care Nursing. 24(6), 338-348 
 
Hård af Segerstad, P. (2011). Kommunikation och information - en bok om människans 
förmåga att tänka, tala och förstå. Andra upplagan: (s.27-36). Liber AB. 
Høye, S., & Severinsson, E. (2008). Intensive care nurses' encounters with multicultural 
families in Norway: An exploratory study. Intensive and Critical Care Nursing, 24, 338-348 

Ian, C., Nakamura-Florez., E & Young-Me, l. (2016) Registred nurses’ experiences with 
caring for non-English speaking patients. Applied Nursing Research, 30, 257-260. 
Doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.apnr.2015.11.009’ 

Jirwe, M., Gerrish, K. & Emami, A. (2010). Student nurses’ experiences of communication in 
cross-cultural care encounters. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(3), 436-444. doi: 
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1471-6712.2009.00733.x   
 
Johnson, M., Noble, C., Matthews, C. & Augilar, N. (1999). Bilingual communicators within 
the health care setting. Qualitative Health Research. 9(3), 329-343. 
 
Jones, S-M (2008) Emergency nurses’ caring experiences with Mexican American patients. 
JEN: Journal of Emergency Nurcing. 34(3), 199-204 

 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1440-1800.2011.00542.x
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1440-1800.2011.00542.x
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.midw.2014.09.009
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eccm%7C%7Cjdb%7E%7Eccmjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Scandinavian%20Journal%20of%20Caring%20Sciences%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1471-6712.2009.00733.x


 

28 
 

Kale, E. & Syed, R-H. (2010). Language barriers and the use of interpreters in the public 
health services. A questionnaire-based survey. Patient Education and Counseling. 81(2), 187-
191. doi: https://doi.org/10.1016/j.pec.2010.05.002 
 
Kersey-Marusiak, G. (2015). Kulturkompetent omvårdnad. Kap 6 (s.135-145). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 
hälso- och sjukvård. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Lor, M., Xiong, P., Schwei, R., Bowers, B. & Jacobs, E. (2016). Limited English proficient 
Hmong – and Spanish-speaking patients´ perceptions of the quality of interpreter services. 
International Journal of Nursing Studies, 54, 75-83. doi: 
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.ijnurstu.2015.03.019 
 
McCarthy, J., Cassidy, I., Graham, M. & Tuohy, D. (2013). Conversations through barriers of 
language and interpretation. British Journal of Nursing. 22(6), 335-339. 
 
Nailon, R. (2006) Nurses’Concerns and Practices With Using Interpreters in the Care of 
Latino Patients in the Emergency Department. Journal of Transcultural Nursing. 17(2), 119-
128 
 
Nielsen, B. & Birkelund, R. (2009). Minority ethnic patients in the Danish healthcare system 
- a qualitative study of nurses' experiences when meeting minority ethnic patients. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences. 23(3): 431-437.  
 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Metoder för dataanalys. Forskningsprocessen: Kvalitativa 
och kvantitativa perspektiv (s. 205–254). Stockholm: Liber 
 
Ozolins, L. & Hjelm, K. (2003). Nurses’ experiences of problematic situations with migrants 
in emergency care in Sweden. Clinical Effectiveness in Nursing.7(2), 84-93  

Plaza del Pino, F. J., Soriano, E. n., & Higginbottom, G. M. A. (2013). Sociocultural and 
linguistic boundaries influencing intercultural communication between nurses and Moroccan 
patients in southern Spain: a focused ethnography. BMC Nursing, 12(1), 14-21 18p. doi: 
10.1186/1472-6955-12-14 

Parthab, T. S., Nicolle. C. & Maguire, M. (2013) Cross-cultural communication 
barriers in health care. Nursing standard 27 (31) 35-43  

Pöchhacker, F. (2000). Language barriers in Vienna Hospitals. Ethnicity & Health: Journal 
Article. 5(2), 113-119.  
 
Råholm, M., Hedegaard, BL., Löfmark, A. & Sletteb, Å. (2010) Nursing education in 
Denmark, Finland, Norway and Sweden - from Bachelor's Degree to PhD. Journal of 
Advanced Nursing, 66(9), 2126-2137. 
 
Schenker, Y., Pérez-Stable, E.J., Nickleach, D., Karliner, L.S. (2011). Patterns of 
Interpreter Use for Hospitalized Patients with Limited English Proficiency. Journal of 
General Internal Medicine, 26(7), 712-717. 

https://doi-org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.pec.2010.05.002
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.ijnurstu.2015.03.019
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eccm%7C%7Cjdb%7E%7Eccmjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Scandinavian%20Journal%20of%20Caring%20Sciences%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


 

29 
 

 
Socialstyrelsen (2015). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Hämtad: 3 
september 2017, från Socialstyrelsen, 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19801/2015-4-10. 
 
Stål, R. (2010). Människors kommunikation i vårdsammanhang. Stål, R. (Red.). 
Vårdkommunikation i teori och praktik. (s.25-42). Lund: Studentlitteratur.  
 
Taylor, S., Nicolle, C. & Maguire, M. (2013). Cross-cultural communication barriers in 
health care. 27(31), 35-43. doi: https://doi.org/10.7748/ns2013.04.27.31.35.e7040 
 
Ternestedt, B-M. & Norberg, A. (2014). Omvårdnad ur livscykelperspektiv - identitetens 
betydelse. Friberg, F. & Öhlén, J. (Red.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och 
förhållningssätt. (s. 34-61). Lund: Studentlitteratur. 
 
Tingström, P. (2014). Information och utbildning. Friberg, F. & Öhlén, J. (Red.). 
Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (s.614-619). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. (2. ed.). Kap. 9, s.93-155. 
Philadelphia: Davis.  

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Cinahl  
 

Sökning Sökordskombinationer Sökdatum  Antal 

träffar 

Lästa  

titlenivå 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltextartiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

S1 (MH “Communication 

Barriers") 

2017-10-

02 

1994 0 0 0 0 

S2 Language barriers 2017-10-

02 

785 0 0 

 

0 0 

S3 Experiences 2017-10-

02  

122,188 0 0 

 

0 0 

S4  Opinions 2017-10-

02 

119,21 0 0 0 0 

S5 Nurs* 2017-10-

02 

125,513 0 0 0 0 

S6 S1 OR S2 2017-10-

02 

2519 0 0 0 0 

S7 S3 OR S4 2017-10-

02 

131, 

912 

0 0 0 0 

S8 S5 AND S6 AND S7 2017-10-

02 

224 224 73 12 6 

S9 Migrant  

 

2017-10-

02 

3,085 0 0 0 0 

S10 Immigrants 

 

2017-10-

02 

8,941 0 0 0 0 

S11 Asylum seeker 2017-10-

02 

266 0 0 0 0 

S12 Refugee 2017-10-

02 

2192 0 0 0 0 

S13 Foreigner 2017-10-

02 

72 0 0 0 0 

S14 S9 OR S10 OR S11 OR 

S12 OR S13 

2017-10-

02 

12, 741 0 0 0 0 

S15 S5 AND S6 AND S14 2017-10-

02 

90 90 13 5 3 

S16 Interpreter 2017-10-

02 

1022 0 0 0 0 
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S17 Translator 2017-10-

02 

177 0 0 0 0 

S18 S16 OR S17 2017-10-

02 

1175 0 0 0 0 

S19 S5 AND S6 AND S18 2017-10-

02 

74 74 17 6 2 

Filter  

 

Avgränsning: 

Peer Reviewed, 

Research Article, 

English Language, 

2003/01/01-2017/01/01 

AND All adult  

2017-10-

02 

388 388 103 23 11 

Sökningar i PubMed 
 

Sökning Sökordskombinationer Sökdatum  Antal 

träffar 

Lästa  

titlenivå 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltextartiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

#1 "Communication 

Barriers"[Mesh] 

2017-10-

03 

4150 0 0 0 0 

#2 Language barrier 2017-10-

03 

155 89 0 0 0 0 

#3 Nurses experience 2017-10-

03 

26100 0 0 0 0 

#4 Nurses experiences  2017-10-

03 

26038 0 0 0 0 

#5 Immigrant  2017-10-

03 

23723 0 0 0 0 

#6 Migrant  2017-10-

03 

11579 0 0 0 0 

#7 Asylum seeker 2017-10-

03 

7534 0 0 0 0 

#8 Refugees 2017-10-

03 

7358 0 0 0 0 

#9 (#1) OR (#2) 2017-10-

03 

5271 0 0 0 0 

#10 (#3) OR (#4) 2017-10-

03 

26122 0 0 0 0 
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#11 (#5) OR (#6) OR (#7) 

OR (#8) 

2017-10-

03 

38 269 0 0 0 0 

#12 (#9) AND (#10) AND 

(#11) 

2017-10-

03 

30 30 7 3 2 

Filter  

 

Avgränsning: 

Peer Reviewed, 

Research Article, 

English Language, 

2003/01/01-2017/01/01 

AND All adult  

2017-10-

03 

30 30 7 3 2 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Critical Appraisal Skills Programme (CASP, 2017) 

 

10 questions to help you make sense of qualitative research 

  
1.  Was there a clear statement of the aims of the research?   

        Yes        Can’t tell      No 
  

2.     Is a qualitative methodology appropriate?                         
        Yes        Can’t tell     No 
  

3.     Was the research design appropriate to address the aims of the research? 
        Yes        Can’t tell     No 
  

4.     Was the recruitment strategy appropriate to the aims of the research? 
       Yes        Can’t tell      No 
  

5.     Was the data collected in a way that addressed the research issue? 
     Yes        Can’t tell        No 
   

6.     Has the relationship between researcher and participants been adequately 
considered?      Yes        Can’t tell        No  
  

7.  Have ethical issues been taken into consideration? 
                Yes        Can’t tell        No 
  

8.  Was the data analysis sufficiently rigorous? 
     Yes        Can’t tell        No 
  

9.     Is there a clear statement of findings? 
     Yes        Can’t tell        No 
   

10.  How valuable is the research? 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

 
Författare, 
publikatio
nsår & 
land 

Referens 
 

Syfte 
 

Urval och metod för 
datainsamling 
 

Analysmetod och 
teoretiskt perspektiv 
 

Resultat 
 

Vetenskaplig 
kvalitet 
 

Cioffi, R. 
2003, 
Australien  
 

Communicating 
with culturally 
and 
linguistically 
diverse patients 
in an acute care 
setting: nurses' 
experiences 
 

This study 
aimed to 
describe nurses' 
experiences of 
communicating 
with culturally 
and 
linguistically 
different 
patients in an 
acute care 
setting  
 

En kvalitativ 
tolkningsbeskrivande 
design valdes för att 
fånga syftet. 23 
sjuksköterskor 
rekryterades från 
sjukhus med 70% 
kulturellt och språkligt 
olika patienter. 
Kriterierna var att i 
minst 5 års tid vårdat 
denna patientgrupp. 
Intervjuer med öppna 
frågor hölls i 45 min 
 

Varje band transkriberades 
och varje transkription 
kontrollerades noggrant. Alla 
transkriptioner lästes åter tills 
att kännedom om data 
uppnåddes. Datan delades 
upp i enheter som sedan 
kategoriserades. Enheterna 
involverade koder i form av 
olika meningsenheter och 
kategorisering involverade 
grupperingar av dessa 
meningar. 
 

En del sjuksköterskor var 
oroliga över den bristande 
vårdkvalitén de kunde ge 
när ett gemensamt språk 
saknades. 
Det framkom att det är 
viktigt med tillgång till 
tolkar för alla 
kulturgrupper och deras 
respektive språk inom 
rimliga svarstider så att 
tillräcklig kommunikation 
kan ske inom den 
vårdgivande processen.  
Förutom tolkar 
identifierades tvåspråkiga 
hälso- och 
sjukvårdspersonal som 
den andra viktigaste 
formella resursen inom 
akutvården 
 

Hög 
 

Coleman, J-
S., Angosta, 
A.  

The lived 
experiences of 
acute-care 

The aim of this 
study was to 
explore the 

En kvalitativ metod 
användes. 40 
sjuksköterskor med 

Intervjuer transkriberades, 
därefter granskades 
transkriptionerna enligt Van 

I resultaten framkom det 
fyra teman av data: 
önskan att kommunicera, 

Hög 
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2017, USA bedside 
registered 
nurses caring 
for patients and 
their families 
with limited 
English 
proficiency: A 
silent shift 
 

lived 
experiences of 
acute-care 
bedside nurses 
caring for 
patients and 
their families 
with limited 
English 
proficiency 
 

minst tre års 
arbetserfarenhet 
intervjuades. 
 

Manens fenomenologiska 
sexstegs-metod.  
 

önskan att ansluta, 
önskan att ge vård, och 
önskan att ge kulturell 
respekt och förståelse. 
 
 

Fatahi, N., 
Mattsson, F., 
Lundgren, 
SM., 
Hellström, 
M. 
2010, 
Sverige 

Nurse 
radiographers’ 
experiences of 
communication 
with patients 
who do not 
speak the native 
language 
 

The aim of this 
study was to 
explore nurse 
radiographers’e
xperiences of 
examining 
patients who do 
not speak 
Swedish. 

Kvalitativ design har 
använts för denna 
studie.  
Ett urval av 11 
röntgensjuksköterskor 
som varit 
yrkesverksamma inom 
röntgen i minst 2 års tid 
uppfyllde kriterierna 
för studien. Deltagarna 
intervjuades på 
respektive sjukhus med 
öppna frågor och 
obegränsad tid. 

Innehållsanalysen 
genomfördes utifrån 
Graneheim och Lundmans 
innehållsanalys.  
Datan från intervjuerna lästes 
först av alla fyra författarna, 
därefter kondenserades 
meningsenheterna i 
underkategorier. 
Läge, behov, kvalitet och 
tolkning var de fyra 
kategorier som kom fram.  
 

Resultatet presenterade 
att röntgen-sköterskor 
upplevde att användning 
av närstående eller 
personal som tolk vid 
omvårdnaden var 
olämpligt. Studien lyfte 
även fram förslag på 
förbättring av 
kommunikation och 
metoder för att 
överkomma 
språkbarriärer 
 

Hög 

Hultsjö, S. & 
Hjelm, K. 
2005, 
Sverige  
 

Immigrants in 
emergency care: 
Swedish health 
care staff’s 
experiences, 
International 
Nursing review 
 

The aim of this 
study was to 
identify 
whether staff in 
somatic and 
psychiatric 
emergency care 
experienced 
problems in the 
care of 
migrants, and if 
so to compare 
these. 
 

En kvalitativ studie 
användes för att uppnå 
syftet. De 35 
sjuksköterskorna som 
deltog skulle ha minst 
två års arbetserfarenhet 
på respektive 
avdelning. En 
semistrukturerad 
intervju tillämpades, 12 
arbetade på akuten, 12 
på ambulansen och 11 
inom psykiatrisk 
akutsjukvård 

Samtliga deltagare 
intervjuades. Intervjuerna 
skedde med grupper som 
bestod av tre till sex personer 
och tiden för intervjun var en 
och en halv timme till två 
timmar lång. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades.     
För dataanalysen 
utgick författarna från 
Kruegers innehållsanalys. 
Texten lästes av varje 

I resultatet framkom det 
att språkbarriärer gjorde 
det svårt för asylsökande 
immigranter att 
kommunicera med 
personalen på 
akutcentralen, vilket 
ledde till diverse 
missförstånd 
 

Hög 
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 författare flera gånger 
självständigt.  
 

Høye, S. & 
Severinsson, 
E.  
2008, Norge  
 

Intensive care 
nurses’ 
encounters with 
multicultural 
families in 
Norway: An 
exploratory 
study 
 

The aim of this 
study was to 
explore the 
perception of 
intensive care 
nurses in regard 
to their 
encounters with 
families of 
patients with 
multicultural 
background 
 

En kvalitativ design 
användes. 
För att kunna delta i 
studien krävdes det 
minst två års 
intensivvårds erfarenhet 
samt att ha vårdat 
multikulturella 
patienter inom de 
senaste tre månader.16 
sjuksköterskor 
uppfyllde kriterierna 
och deltog i studien. 
 

Datan samlades in genom 
intervjuer.  
Totalt utfördes åtta 
fokusgruppintervjuer. 
Innehållsanalys genomfördes 
utifrån Graneheim och 
Lundmans innehållsanalys. 
Datan transkriberades och 
lästes flera gånger av 
författarna och resulterade i 
koder som senare gav upphov 
till olika teman 
 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna som 
deltog i studien upplevde 
att språkbarriärer och 
kommunikationshinder 
bidrog till ökad stress i 
det vardagliga arbetet.  

 

Hög 

Ian, C., 
Nakamura-
Florez, E., 
Young-me, 
L.  
2016, USA 
 

Registered 
nurses' 
experiences 
with caring for 
non-English 
speaking 
patients 
 

The aim of this 
study was to 
explore 
registered 
nurses' 
experiences 
with caring for 
non-English 
speaking 
patients and 
understand how 
those 
experiences 
influence their 
clinical practice 
 

En kvalitativ design 
användes. 
Datainsamlingen 
genomfördes med ett 
anonymt frågeformulär 
som bestod av 
demografiska, öppna 
frågor tillägnade 17 
sjuksköterskor. 
Undersökningen pågick 
i 30-45 minuter.  
 

Innehållsanalys användes för 
att analysera svaren från 
frågeformulären angående 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av att ta hand om 
icke-engelsktalande patienter. 
Forskarna läste igenom 
svaren flera gånger för att 
säkerställa förtrogenhet med 
uppgifterna. 
Dubbelkodning med en 
utomstående forskare 
användes som en metod för 
kontroll av tillförlitlighet.  
 

I resultatet framkom två 
huvudteman. 
Sjuksköterskorna önskade 
ökade språkresurser vid 
omvårdnad av icke-
engelsktalande 
patienter.  Det andra 
temat var önskan om 
ökad språklig och 
kulturell medvetenhet för 
att överkomma 
språkbarriärer. Trots 
utmaningar och hinder 
påpekade 
sjuksköterskorna att deras 
erfarenhet av att vårda 
icke-engelsktalande 

Medel 
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patienter har hjälpt de att 
bli bättre sjuksköterskor. 
 

Jones, S-M. 
2008, USA 

Emergency 
nurses’ caring 
experiences 
with Mexican 
American 
patients 
 

The purpose of 
this qualitative 
study was to 
understand 
emergency 
nurses’ 
experiences 
when caring for 
Mexican 
American 
patients.  
 

Kvalitativ studie 
användes.  
Kravet för deltagande i 
studien var att 
sjuksköterskorna skulle 
ha minst ett års 
arbetserfarenhet på 
akutavdelning och vara 
minst tredjegeneration 
som amerikaner. Endast 
5 sjuksköterskor 
uppfyllde kriterierna 
och intervjuades. 
Öppna frågor ställdes 
till deltagarna i 30-45 
minuter på respektive 
avdelning. 
 

Dataanalys baserades på 
transkriptionen av 
intervjuerna och följde 
kvalitativa riktlinjer från 
Miles och Huberman. 
För granskning av studien 
valdes en utomstående 
forskare, som hjälp för att 
hålla studiens resultat strikt 
och trovärdigt.  
 

Teman som uppstod var 
språkbarriärer, kontinuitet 
i vården och begränsad 
kulturell kunskap. 
Språkbarriärer berör alla 
aspekter inom vården, 
men sjuksköterskorna 
som talade spanska på en 
begränsad nivå var de 
enda som beskrev 
etablerandet av en 
sjuksköterska-patient-
relation. 

Hög 
 

McCarthy, 
J., Cassidy, 
I., Graham, 
M. & Tuohy, 
D.  
2013, 
Irland 
 

Conversations 
through barriers 
of language and 
interpretation 
 
 

This research 
aimed to 
describe nurses' 
experiences of 
language 
barriers and the 
use of 
interpreters 
within the 
context of an 
evolving 
healthcare 
environment in 
Ireland 
 

Kvalitativ deskriptiv 
metod användes. 
Genom posters 
anmälde sig 7 frivilliga 
sjuksköterskor. 
Kriterierna var att ha 
varit yrkesverksam i 3-
30 år och någon gång 
vårdat patienter från en 
annan kultur. 
Datainsamlingen 
skedde genom 
halvstrukturerade 
intervjuer 
 
 

Samtliga 4 forskare 
genomförde inledande 
oberoende tematiska analyser. 
De inspelade 
halvstrukturerade intervjuerna 
transkriberades ordagrant och 
resulterade i teman 
 

Resultaten från 
dataanalysen visar att 
sjuksköterskor erfara 
utmaningar i att 
kommunicera med 
patienter som inte delar 
samma förstaspråk. 
Sjuksköterskorna tog upp 
bekymmer om förmågan 
att genomföra den 
omfattande bedömningen 
som ligger till grund för 
omvårdnaden 
 

Medel 
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Nailon, R. E. 
2006 
USA 
 

Nurses’Concern
s and Practices 
With Using 
Interpreters in 
the Care of 
Latino Patients 
in the 
Emergency 
Department 

The purpose of 
this study was 
to discover, 
understand and 
describe 
common 
features of 
nurses' daily 
care, skills, 
practice and 
experience in 
the care of 
Latin American 
patients who do 
not speak 
English. 

En kvalitativ metod 
användes. 
Deltagarna bestod utav 
15 sjuksköterskor som 
intervjuades både 
enskilt och i grupp, där 
öppna, slutna och 
ostrukturerade frågor 
ställdes. 6 av 
sjuksköterskorna fick 
genomgå en empirisk 
intervju där svaren 
antecknades och 
spelades in vid 22 
tillfällen. Vid 16 av de 
22 tillfällena var en tolk 
närvarande.  

Dataanalysen genomfördes 
som en process av en iterativ 
tematisk analys 

I resultatet framkom det 
att användning av tolkar 
var betydligt högre hos de 
icke-spansktalande 
sjuksköterskorna i 
jämförelse med de 
spansktalande 
sjuksköterskorna.  För att 
kunna utföra en bra 
omvårdnad var det vanligt 
hos icke-spansk talande 
sjuksköterskor att förlita 
sig på tolkar och vid deras 
frånvaro var det vanligt 
att sjuksköterskorna 
spenderade kort tid hos 
patienterna och att vården 
fördröjdes. Det framkom 
även att tolkar med 
negativa attityder hade 
stor påverkan på mötet 
mellan sjuksköterskan 
och patienten 
 

Hög 

Nielsen, B. 
& Birkelund, 
R.  
2009, 
Danmark 
 

Minority ethnic 
patients in the 
Danish 
healthcare 
system--a 
qualitative study 
of nurses' 
experiences 
when meeting 
minority ethnic 
patients. 
 

The aim of the 
study was to 
procure 
knowledge of 
thephenomena 
present in the 
nurses work 
with 
minorityethnic 
patients, and in 
this way 
contribute to a 
developinga 
professional 

En kvalitativ design 
användes genom 
intervjuer. 
Urvalskriterierna 
omfattade att 
sjuksköterskorna skulle 
ha minst 5 års 
yrkeserfarenhet.  
 

Intervjuerna och 
observationerna analyserades 
med hjälp av en metod 
utvecklad av Malterud. 
Materialet lästes igenom för 
att få ett övergripande intryck 
och därefter identifierades 
preliminära teman. En 
systematisk behandling av 
datamaterialet tillämpades för 
att identifiera betydelsefulla 
enheter, sedan 
kodades meningsenheterna 
och olika teman valdes. 

Studien visade att 
sjuksköterskor upplevde: 
"kommunikationsproblem
", "patientens smärtgrad" 
och "patientens mat". 
Resultaten tyder på att 
sjuksköterskor behöver 
resurser, till exempel mer 
stöd vid hantering av 
patienter med en 
minoritet-etnisk bakgrund 
för att ge omsorg.  
 

Hög 
 



 

36 
 

foundation for 
proficient 
nursing care 
 

 

Ozolins, L. 
& Hjelm, K. 
2003,  
Sverige  
 

Nurses’ 
experiences of 
problematic 
situations with 
migrants in 
emergency care 
in Sweden 
 

The aim of this 
study was to 
explore and 
describe 
nurses´ reports 
of situations 
with migrants 
in emergency 
care that have 
been 
experienced as 
problematic 
 

Ett kvalitativt 
tillvägagångsätt valdes 
för att möta syftet. Ett 
ändamålsenligt urval på 
49 registrerade 
sjuksköterskor lät 
dokumentera sina 
erfarenheter i skriftliga 
beskrivningar baserat 
på 64 problematiska 
situationer. 
Sjuksköterskorna skulle 
vara legitimerade och 
specialisera sig inom 
akutsjukvård samt ha 
erfarenhet inom 
studiens målområde 
 

Datan analyserades genom att 
texterna delades in i 
meningsenheter och aktuella 
kategorier. Under analysen 
gjordes det ständiga 
jämförelser mellan delarna 
och helheten. Forskarna 
strävade efter att vara öppna 
för så mycket variation i 
materialet som möjligt och 
sökte för att upptäcka 
regelbundenhet, 
motsättningar, mönster och 
teman. Flexibla 
underkategorier skapades, 
modifierades och förfinades 
tills ett tillfredsställande 
system upprättades och 
likheter slogs samman i 
huvudkategorier 
 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna 
refererade till 
språkbarriärer som ett 
problematiskt område, 
vilket orsakade 
missförstånd och 
kontaktsvårigheter. 
 

Hög 
 

Parthab, S., 
Nicolle, C., 
& Maguire,  
M.  
2013, 
England  
 

Cross-cultural 
communication 
barriers in 
health care 

The aim of this 
study is to 
investigate 
healthcare 
professionals’ 
perceptions of 
caring for 
people from 
ethnic 
minorities with 
poor or no 
English 
language skills 

34 personer 
rekryterades för 
studien. 
Inklusionskriterierna 
krävde att deltagarna 
var sjukvårdspersonal 
med erfarenhet av att 
ha hand om personer 
från etniska minoriteter 
som de inte delar ett 
gemensamt språk med. 
Djupgående, 
individuella och 
halvstrukturerade 

Intervjuerna registrerades och 
den första intervjun användes 
sedan för att styra och justera 
metoden. Datan 
transkriberades och 
grupperades under teman. 
Datan analyserades tematiskt 
och formaterades sedan. 

I studien framkom det att 
sjuksköterskor ansåg 
språkbarriärer vara det 
största hindret för att 
framkalla en exakt 
medicinsk historia, 
förklara och få 
smärtresultat, 
kommunicera orsaker till 
förseningar i 
patienttransporter, 
arrangera möten per 
telefon, förklara 
medicinering och 
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when accessing 
health care 
 

intervjuer varade i 40-
45 minuter och utfördes 
med hjälp av öppna 
frågor 
 

biverkningar eller 
diagnostisera och 
kommunicera problem. 
 

Plaza del 
Pino, F., 
Soriano, E. 
& 
Higginbotto
m, G.  
2013, 
Spanien 
 

Sociocultural 
and linguistic 
boundaries 
influencing 
intercultural 
communication 
between nurses 
and Moroccan 
patients in 
southern Spain: 
a focused 
ethnography 
 

This study 
aimed to 
ascertain how 
nurses perceive 
their 
intercultural 
communication 
with Moroccan 
patients and 
what barriers 
are evident 
which may be 
preventing 
effective 
communication 
and care  
 

Kvalitativ metod 
användes och 
datainsamlingen 
genomfördes med 
halvstrukturerade 
intervjuer av 32 
sjuksköterskor på tre 
offentliga sjukhus i 
södra Spanien.  
Ändamålsenlig 
provtagning gjordes för 
att säkerställa 
exponering för 
etnokulturella möten i 
minst ett års tid 
 

Ljudinspelningarna 
transkriberades av en 
professionell översättare och 
verifierades av respektive 
intervjuare. Därefter 
genomfördes översättningen i 
4 steg fram och tillbaka för 
att säkerställa kvaliteten på de 
engelska översättningarna. 
Datan resulterade i cirka 80 
koder som delades in i 4 
huvudteman 
 

Denna studie visade att 
sjuksköterskor erfarar 
språkbarriärer som 
vanligt förekommande 
vilket förebygger en 
effektiv kommunikation 
mellan sjuksköterska och 
patient. 4 huvudteman 
resulterade i kulturella 
barriärer, språkbarriärer, 
sociala barriärer och att 
överkomma barriärer.  
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys  
 

 

Meningsenhet  

 

 

Översättning 

 

 

Kondensering  

 

 

Kod 

 

 

Underkategori   

 

 

Kategori 

 
Not being able to 

understand patients 

was considered 

difficult and 

impacted on the 

nurses' ability to get 

a detailed history 

Att inte kunna förstå 

patienterna ansågs vara 

svårt och påverkade 

sjuksköterskornas förmåga 

att få en detaljerad 

anamnes 

Att inte förstå patienterna 

ansågs svårt och påverkade 

förmågan att få en detaljerad 

anamnes 

Att inte förstå 

patienterna 

påverkade 

anamnesen 

 

 

 

 

 

Att möta utmaningar 

i den verbala 

kommunikationen 

 

 

 

 

 

Erfarenheter av att 

kontakten påverkas 

Nurses shared 

challenging 

experiences of 

patients with low 

English proficiency, 

not being able to 

connect. 

 

 

Sjuksköterskor delade 

upplevelser i form av 

svårigheter att få kontakt 

med patienter med 

begränsad engelska 

Det upplevdes svårt att få 

kontakt med patienter med 

begränsad engelska  

Svårt att få 

kontakt 
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According to many 

nurses, their 

experience in caring 

for non-English 

speaking patients 

encouraged 

personal 

development. 

Enligt många 

sjuksköterskor, 

uppmuntrade erfarenheten 

av att vårda icke-

engelsktalande patienter 

den personliga 

utvecklingen. 

Sjuksköterskor erfara 

personlig utveckling av att 

vårda icke-engelsktalande 

patienter 

Sjuksköterskor 

erfara personlig 

utveckling  

 

 

 

 

 

Att sakna ett 

gemensamt språk är 

lärorikt 

 

 

 

 

 

Erfarenheter av att 

kontakten påverkas 

I find that if you 

make an effort to 

learn even a couple 

of words of their 

language it makes 

such a difference to 

how they get on 

with you and how 

you can relate to 

them 

 

 

 

 

 

 

Jag upplever att om du 

försöker att lära dig ett par 

ord från deras språk så gör 

det en sådan skillnad för 

hur de går vidare med dig 

och hur du kan relatera till 

dem 

Att lära sig ett par ord från 

deras språk gör en sådan 

skillnad för hur de går vidare 

med dig och hur du kan 

relatera till dem 

Att lära sig ett par 

ord från deras 

språk gör en 

sådan skillnad 
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”The problem is 

that sometimes 

there is no one who 

will translate and 

there is no good 

communication, 

there is a great 

distance and I 

understand 

nothing” 

"Problemet är att det 

ibland inte finns någon 

som översätter och det 

finns ingen god 

kommunikation, det finns 

ett stort avstånd och jag 

förstår ingenting” 

 

Ingen översätter, avståndet 

blir stort och jag förstår 

ingenting 

 

Ingen översätter, 

jag förstår 

ingenting 

 

 

 

 

 

 

Brist på 

förutsättningar 

 

 

 

 

 

Olika verbala språk 

kräver tolkning 

 

Examinations must 

be rescheduled if 

support is not 

present 

Undersökningar måste 

omläggas om stöd inte 

finns tillgängligt 

Undersökningar måste 

omläggas om stöd inte finns  

Undersökningar 

måste omläggas 

  

The professional 

interpreter is an 

impartial bridge 

between the nurse 

and the patients, 

which usually 

means a higher 

technical quality of 

the examination and 

more confidence 

and security for the 

patient 

Den formella tolken är 

som en opartisk bro mellan 

sjuksköterskan och 

patienten, vilket ofta ger 

en högre teknisk kvalitet 

av undersökningen och ett 

ökat förtroende och 

säkerhet för patienten 

Den formella tolken är som 

en bro mellan 

sjuksköterskan och patienten 

som ökar förtroendet och 

säkerheten 

Tolken ökar 

förtroendet och 

säkerheten 

 

 

 

 

 

 

Att använda formell 

tolk 

 

 

 

 

 

 

Olika verbala språk 

kräver tolkning 
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The nurse 

radiographers 

emphasized the 

professional 

interpreter as the 

most credible and 

important person in 

the linkto the 

foreign language-

speaking patient 

Röntgensjuksköterskan 

betonade den formella 

tolken som den mest 

trovärdiga och viktiga 

personen i samband med 

patienten och det 

främmande språket 

Sjuksköterskan betonade den 

formella tolken som den 

mest trovärdiga och viktiga i 

samband med patienten och 

det främmande språket  

Den formella 

tolken var mest 

trovärdig och 

viktig i samband 

med patienten 

  

Often when one 

asks a question, the 

relative answers 

without asking the 

patient, you don’t 

get an unbiased 

anamnesis. 

Ofta när en fråga ställs, 

svarar släktingar utan att 

fråga patienten, man får 

inte en opåverkad 

anamnes. 

Släktingar svarar utan att 

fråga patienten, man får en 

påverkad anamnes 

Släktingar svarar 

åt patienten 

 

 

 

 

 

 

 

Att använda informell 

tolk 

 

 

 

Olika verbala språk 

kräver tolkning 

 

Nurses described 

difficulties in 

trusting 

relatives as 

interpreters as they 

Sjuksköterskorna beskrev 

svårigheter med att lita på 

anhöriga som tolkar 

eftersom de kände att de 

Sjuksköterskorna hade svårt 

att lita på anhöriga som 

tolkar, eftersom de kände att 

allt som sades inte översattes 

Sjuksköterskorna 

hade svårt att lita 

på anhöriga 
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felt they did not 

always 

translate everything 

that was said 

inte alltid översatte det 

som sades 

 


	Inledning
	Bakgrund
	Verbal kommunikation
	Språkbarriärer
	Tolkning
	Erfarenhet
	Sjuksköterskans del i mötet

	Syfte
	Metod  
	Design
	Urval
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	Resultat
	Olika verbala språk kräver tolkning
	Att använda formell tolk
	Att använda informell tolk
	Brist på förutsättningar

	Erfarenheter av att kontakten påverkas
	Att möta utmaningar i den verbala kommunikationen
	Att sakna ett gemensamt språk är lärorikt


	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Slutsats
	Självständighet

	Bilaga 1 Databassökningar
	Sökningar i Cinahl
	Sökningar i PubMed

	Bilaga 2 Granskningsprotokoll
	Bilaga 3 Artikelöversikt
	Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys
	Olika verbala språk kräver tolkning
	Olika verbala språk kräver tolkning
	Olika verbala språk kräver tolkning

